
språkresA till englAnD 
För hörselskadade ungdomar 14–17 år, 17 juni – 1 juli 2017 

riksförbundet DHB i samarbete med Avista språkreseförmedlarna 



Vi åker till charmiga ilfracombe, en mysig liten stad i Devon på 
englands västkust. kursen arrangeras i samarbete med Avista 
språkreseförmedlarna och Channel school of english som är den 
enda språkskolan på orten, de tar emot elever från hela europa. 
Alla bor i engelska familjer och all personal talar bara engelska. 
Många av våra tidigare deltagare har fått en kick i språket, fått 
godkänt eller kunnat höja sina betyg, vågat prata själva sen under 
familjens semesterresor mm.

språkundervisningen består av 15 lektioner à 60 min/vecka. DHB-
eleverna är i egna undervisningsgrupper. Undervisningen fokuserar 
på att förbättra elevernas förmåga att tala och förstå engelska.

Hörselteknisk utrustning. Vi hoppas på att även detta år kunna ta 
med hörselteknisk utrustning, med kombinerade mikrofoner/mot-
tagare, så att alla hör varandra under lektionerna. 

Ungdomsledare. En svensk ungdomsledare som kan både engelska 
och teckenspråk följer med på resan.

tillvalsprogram. Alla elever på skolan väljer ett tillvalsprogram. 
Här blandas våra deltagare med de andra eleverna på skolan och 
alla ledare talar bara engelska, vilket innebär ännu mer engelsk-
träning. Sportaktiviteterna bedrivs i första hand på låg och medel 
nivå. Vi har valt att åka den lugnaste perioden på skolan -  i början 
på sommaren. Då är tyvärr inte alla skolans tillvalsprogram igång, 
men ni kan välja bland dessa nedan.  

Discovering Devon är ett brett utflykts- och aktivitetsprogram. Varje 
vecka innehåller 3 halvdagspass med ex vis fotboll, volleyboll, 
utflykter till stränder, nationalparker, grottor, hedar eller städer. 

Discovering Devon+streetdance. Första veckan deltar man i 
utflyktsprogrammet och den andra får man prova på Streetdance 
under 3 pass om vardera 2,5 timmar. Anges vid anmälan under 
”Övrigt att tillägga”.

tennis. Här tränar du för en utbildad tennistränare under 3 pass på 
vardera 3 timmar per vecka på tennisbanor alldeles bredvid skolan. 
Du behöver ta med eget tennisracket.

ridning. Här får du under 2 pass på vardera 3,5 timmar per vecka 
lära dig rida och sköta hästar. Du får också lära dig anatomi, 
utfodring, stallskötsel, sadelvård mm på engelska!

engelsk språkkUrs För Hörsel skADADe  UngDoMAr 14–17 år 

”nu vågar jag prata engelska”

”Jag höjde mitt betyg!”



Gemensamma utflykter och kvällsaktiviteter. Skolan ordnar även 
en heldagsutflykt per vecka för hela skolan och minst tre kvällsak-
tiviteter t ex, fotboll, disco, karaoke eller grillparty. 

inkvartering med helpension. Deltagarna bor i utvalda engelska 
värdfamiljer och delar rum med en annan DHB-elev. Elever från 
andra länder kan bo i samma familj. 

priser för resa 17 juni – 1 juli I priserna ingår 15 lektioner/vecka, 
inkvartering i värdfamilj i dubbelrum med helpension, kvällsakti-
viteter, valt tillvalsprogram och transferbuss från och till Heathrow.

Språkkurs + Discovering Devon  11.975 kr

Språkkurs + Discovering/Streetdance  12.950 kr

Språkkurs + Tennis  14.900 kr

Språkkurs + Ridning  14.175 kr

   
OBS! Priserna gäller för 2017 och med beaktande av vad som 
står i AVISTAs allmänna resevillkor vad gäller kostnadsändringar 
utanför Avistas kontroll. Priserna kan exempelvis ändras om 
valutakursen förändras.

Flyg bokas och betalas av deltagaren. För samåkning 
rekommenderar vi SAS T&R Heathrow med följande flygtider 
som också passar skolans transferbusstider. Med kreditkort ingår 
ofta avbeställningsskydd. Ju tidigare ni bokar flyg desto billigare. 

Utresa till Heathrow 17 juni med ankomst före 14.00
Avgång från Stockholm mot Heathrow                           11.15

Avgång från Kastrup mot Heathrow                               12.05

Avgång från Göteborg mot Heathrow                              9.35*

Hemresa från Heathrow 1 juli med avresa efter 13.50
Avgång från Heathrow mot Stockholm        13.50

Avgång från Heathrow mot Kastrup             14.05

Avgång från Heathrow mot Göteborg          17.00*
* Mellanlandning på Kastrup. 

Anmälan görs snarast men senast 31 mars på Avistas hemsida 
http://www.avista.nu/boka/steg1 

Under ”Kurs/Övrigt att tillägga” skriver ni ”DHB” och om ni har 
en kompis ni vill dela familj med. Ni betalar också in en delbetal-
ning/anmälningsavgift på 850 kr och ev avbeställningsskydd på 
300 kr till Avista. Kursen genomförs om vi får minst 5 deltagare. 

Varje deltagare kan söka bidrag för egen del. Det bör ni göra 
snarast. Sista ansökningsdag hos Tysta skolan är 28 feb, (besked 
om detta bidrag kommer först i slutet av maj/början av juni). Leta 
gärna upp fler lokala fonder att söka från. Många deltagare har fått 
bidrag tidigare år. 

Frågor och information. Kontakta Avista om ni har frågor via e-post  
victoria@avista.nu eller 08-440 16 30. Ni kan även kontakta DHB 
Östra, kansliet.ostra@dhb.se om ni har frågor kring bidrag, vill 
hitta boendekompis mm. 

Deltagare måste vara medlemmar i DHB. Enklast är att gå in på 
www.dhb.se och anmäla sig via Bli medlem-sidan. 

17 JUni–1 JUli
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”lärarna tyckte att vi var jätteduktiga”

”Jag har fått nya kompisar från hela sverige”



Alla bilder och citat är från DHB’s tidigare språkresor.  www.dhb.se/ostra

”Ungdomarna växer när de får 
åka iväg och stå på egna ben. 
De kommer hem med ett nytt 
sjävförtroende, både i engelska 
och som människor”


